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PORTARIA Nº 048/17, DE 21 DE JUNHO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CASTANHAL E GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sr. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO 
DOS SANTOS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 1º - 
Conceder, com base no Artigo 81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 
04/02/99, Licença Luto de 08 (oito) dias, no período de 21/05/2017 à 28/05/2017 
com retorno no dia 29 de maio de 2017, ao servidor MAURICIO JOSÉ 
SANTANA DE QUEIROZ, função Sociólogo, com lotação na Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Anexo cópia da certidão de óbito (mãe), datado de 14 de 
junho de 2017. Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer 
registro em ficha funcional face cumprimento da documentação comprobatória. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 21/05/2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos vinte e um dias do 
mês de junho do ano de 2017. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, 
Secretário Municipal de Assistência Social, Portaria N° 1.684/17 de 02/06/2017 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 013/2017 DE 22 DE JUNHO DE 2017 
DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DE MAUS TRATOS PRATICADA CONTRA 
ANIMAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o PREFEITO 
MUNICIPAL sanciona a seguinte lei: Art. 1º Esta Lei define a conduta de maus 
tratos praticada contra animais e estabelece punição. Art. 2º. Entende-se por 
maus tratos: I – o abandono; II – o espancamento; III – mutilar órgãos ou 
membros; IV – machucar ou causar lesões; V - açoitar ou castigar; VI – 
envenenar; VII – deixar o animal sem água e/ou comida por mais de dia; VIII – 
deixar o animal preso em espaço que lhe obstem a respiração, o movimento ou o 
descanso, ou os privem de ar ou luz; IX – deixar o animal em local insalubre ou 

perigoso; X – privar de assistência veterinária o cão doente, ferido, atropelado 
impossibilitado de andar e/ou comer; XI – sujeitar o animal a confinamento e 
isolamento contínuos; XII – deixar o animal preso, sem condições de se proteger 
do sol e da chuva; XIII – obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às 
suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços; XIV 
– expor, nos locais de venda, por mais de 12 horas, animais, sem a devida 
limpeza, privando os de alimento e água. Parágrafo Único. As condutas 
expressas que caracterizam os maus tratos, não excluem outras decorrentes da 
ação ou omissão dolosa ou culposa, despiedosa, nociva, prejudicial, que 
exponha a perigo ou cause dano à saúde ou ao bem-estar físico e psíquico do 
animal, ou que implique, de qualquer modo, no seu molestamento. Art. 3º. 
(VETADO). Art. 4º. (VETADO). Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Castanhal, em 22 de Junho de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO, Prefeito Municipal de Castanhal 

 
1º TERMO ADITIVO Nº 001/2017, QUE FAZEM ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 
SEMED E A EMPRESA PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 001/2016, QUE TEM COMO 
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO 
TOAL PARA 17 VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL- Contratante,  estabelecida à Av. 
Barão do Rio, nº 2232, Pessoa Jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ/MF 
05.121.991/001-84, neste Município de Castanhal, neste ato representado Pelo 
Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no RG nº 32176- 2ª via, e CPF nº 057.959.822-53; e  a 
empresa PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS- Contratada, 
com sede à avenida Barão do Rio Branco, 1489, Castanhal-PA, e Rua 
Guaianazes, 1238, Campos Elíseos, São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, já qualificada no presente processo, com fundamento no art. 57, inc. II e 
art.65, inciso II, alínea d, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, neste Município de 
Castanhal-Pará, resolvem celebrar o presente aditamento, o que fazem nos 
seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO Fica alterado 
prazo de vigência do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA: DA 
VIGÊNCIA, que passará de 01.06.2016 a 01.06.2017 para 01.06.2017 a 
01.06.2018, por se tratar de serviços de natureza continua, nos termos previstos 
no contrato, respaldado ainda pelo art. 57, II da lei 8.666/93. CLÁUSULA 
SEGUNDA: DO VALOR DO TERMO ADITIVO O valor total deste termo aditivo é 
de R$136.990,99 (cento e trinta e seis mil reais, novecentos e noventa reais e 
noventa centavos), ficando o referido aditamento dentro dos parâmetros 
estabelecidos no art.65, inciso II, alínea d, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE PAGAMENTO Os pagamentos dos 
prêmios serão efetuados em 4 (quatro) parcelas mensais, até o 10º dia (décimo) 
dia útil do mês. CLÁUSULA QUARTA: DO FUNDAMENTO LEGAL O presente 
termo aditivo encontra amparo legal no art. 57, e art.65, inciso II, alínea d, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas 
no contrato inicial firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi 
pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. Castanhal (Pa), Castanhal- PA, 01 de junho de 2017. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. CONTRATADA: PORTO SEGUROS 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Marta Wouters Montoya, CNPJ: 
061.198.164/0001-60, representante Legal. PORTO SEGUROS COMPANHIA 
DE SEGUROS GERAIS, Eduardo de Oliveira, CNPJ: 061.198.164/0001-60, 
Representante Legal. PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
Neide Oliveira Souza, CNPJ: 061.198.164/0001-60, Representante Legal. 
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Luis Antônio 
Biassussi, CNPJ: 061.198.164/0001-60, Representante Legal, Testemunhas: 
Nome: ___________ C.P.F:, Nome: ___________ C.P.F: 
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PORTARIA Nº1.757/17, DE 20 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE. Art. 1º - Exonerar a pedido de acordo com o Processo nº2017/6/7489,  a 
servidora RAIMUNDA OLIVEIRA COSTA, função Professor Espanhol-Zona Urbana, lotação 
Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 20 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, 
Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.914/17, DE 23 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) 
a(o) Sr(ª)  servidora LARISSE SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Conselheira Tutelar, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência Social, referente viagem  a cidade de Santarém Novo-
Pa, já realizada no(s) dia(s) 06 de junho do corrente ano, para realizar procedimentos na 
delegacia de Santarém Novo, referente a criança D.A.R. Art.2º - Conceder ao referido 
servidor(a) o valor unitário de cada diária de R$74,14 (Setenta e Quatro Reais e Quatorze 
Centavos), na rubrica orçamentária de 0808 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social 3.3.90.14.00 – 
Diárias Civil. Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório 
das atividades à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) dias após 
o retorno, sob pena de sob pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas diárias, bem 
como devolução do valor integral. Registre-se, Publique-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva,  23 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.915/17, DE 23 DE JUNHO 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) 
a(o) Sr(ª)  servidor LUCIANO MARCOS DE SOUSA SARMENTO, Motorista, lotação Secretaria 
Municipal de Assistência Social, referente viagem  a cidade de Santarém Novo-Pa, já 
realizada no(s) dia(s) 06 de junho do corrente ano, para conduzir servidora à Delegacia. 
Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o valor unitário de cada diária de R$46,85 
(Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), na rubrica orçamentária de 0808 – 
Secretaria Municipal de Assistência Social 08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações da 
Sec. de Assistência Social 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenadoria de 
Controle Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de inviabilizar 
pedidos e recebimento novas diárias, bem como devolução do valor integral. Registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva,  23 de junho de 2017. Pedro 
Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.916/17, DE 23 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,  NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Considerando, os termos constantes no Processo Administrativo Disciplinar, movido contra 
o servidor Ulielton Andrade Guedes, função Técnico de Enfermagem, instaurado pela 
Portaria Nº3.031/16, de 09 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município 
Edição Nº410, de 24 a 29 de dezembro de 2016; Considerando, o amparo legal do Artigo 
14 da Lei Complementar Nº001/11, de 13 de maio de 2011 e Artigo 15-A da Lei 
Complementar Nº005/11, de 26 de dezembro de 2011, onde faculta ao servidor requer 
exoneração do cargo; Considerando, o julgamento proferido pela autoridade competente, 
com base na Lei Complementar Nº001/11, de 13 de maio de 2011; Resolve: Art. 1º - 
Exonerar, a pedido, o servidor ULIELTON ANDRADE GUEDES, função Técnico de 
Enfermagem, lotação Secretaria Municipal de Saúde, com base no Art. 73, Inciso I, da Lei 
Municipal Nº 003/99. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de 
junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 23 dias do mês de junho de 2017. Pedro Coelho da 
Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração  

PORTARIA Nº1.924/17, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: Considerando o requerimento, datado de 19 de janeiro de 2017, que solicita a 
substituição da servidora HELANY ARCELINA DE BRITO SOUZA, da suplência da Comissão de 
Licitação. R E S O L V E: Art. 1º - Alterar o art. 1º da Portaria nº 020/17, que instituiu a 
Comissão de Licitação, passando a ter a composição descrita abaixo, permanecendo os 
demais artigos inalterados. Membros Titulares: - Erick Rodrigues Sacramento – Pregoeiro, 
- Silvio Roberto Monteiro dos Santos – Equipe de Apoio, - Eli Martinho de Souza Santos – 
Equipe de Apoio. Membros Suplentes: - Danielle Fonseca Silva -Vanessa Carvalho Landy 
-Marcelo Braga dos Santos.  Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeito retroativo a 19.01.2017, revogadas as Portarias nº 290/17 e 355/17. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,  26 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, 
Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário Municipal de 
Administração 
 
 

PORTARIA Nº1.925/17, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
RESOLVE: Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 01(uma) diária(s) 
a(o) Sr(ª)  servidor JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, Secretário de Assistência 
Social, referente viagem  a cidade de Belém-Pa, já realizada no(s) dia(s)  14 de junho do 
corrente ano, para representar o Município na Reunião Ordinária do Colegiado Estadual de 
Gestores Municipais de Assistência Social-COEGEMAS, no auditório da SEASTER. Art.2º - 
Conceder ao referido servidor (a) o valor unitário de cada diária de  R$253,10 (Duzentos e 
Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos), na rubrica orçamentária 0808 – Secretaria 
Municipal de Assistência Social 08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações da Sec. de 
Assistência Social 3.3.90.14.00 – Diárias Civil. Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a 
comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de sob pena de 
inviabilizar pedidos e recebimento novas diárias, bem como devolução do valor integral. 
Registre-se, Publique-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de junho de 
2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. Gustavo Espinheiro do Nascimento 
Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.928/17, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 114 DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 
1999, RESOLVE: Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 03 (três) meses ao 
servidor ROGÉRIO DOS SANTOS MARTINS, função Guarda, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento do interessado arrolada ao Processo 
Nº2014/6/4561; Análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e Parecer Jurídico nº 
493/2014, de 03/09/2014, no período de  01 de julho de 2017, a 28 de setembro de 2017, 
com retorno dia 29 de setembro de 2017, lotação Comando da Guarda-Gabinete do 
Prefeito. Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor, a partir de 01 julho de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 26 de junho de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.929/17, DE 27 JUNHO DE 2017. 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. Adriano Sales dos Santos Silva, no uso 
de suas atribuições legais. Considerando o contido no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011; Considerando o contido no art. 190, inciso I, 
da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999; Considerando o art. 15-B da Lei 
Complementar 005/11, de 26 de dezembro de 2011; Considerando ainda que é dever da 
Administração Pública apura fatos que contenham indícios de infrações disciplinares 
cometidas por servidores públicos. Resolve: Art. 1º - Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme parecer Jurídico nº618/2017 para apurar fato que 
revela, em tese, ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICO, conduta caracterizada como 
ilícito administrativo previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11 c/c art.163 da 
Lei Municipal nº 003/99, atribuída ao (a) servidor(a) MARIA DO SOCORRO FELIPPE 

ASSUNÇÃO, matrícula nº4158-0, cargo/função de Professor de Educação Básica, no 
município, e Escrevente Datilógrafo no Estado do Pará, estando sujeito a uma das 
penalidades previstas no artigo nº 185 do supracitado diploma legal. Art. 2º - Designar, nos 
termos do artigo nº 36 da Lei Complementar nº 001/11 e Portaria nº 2.126/15, de 28 de 
julho de 2015, os servidores Lindomar dos Santo Machado, matrícula 7321-0; Eder 
Guataçara Silva Cruz, matrícula 6917-5; e Gleice Miranda de Sant’Anna, matrícula 10740-
1, para, sob a Presidência do primeiro, encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final 
conclusão. Art. 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 27 dias do mês de junho 
de 2017. Adriano Sales dos Santos Silva, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  

PORTARIA Nº 1.930/17, DE 27 JUNHO DE 2017. 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. Adriano Sales dos Santos Silva, no uso 
de suas atribuições legais. Considerando o contido no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011; Considerando o contido no art. 190, inciso I, 
da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999; Considerando o art. 15-B da Lei 
Complementar 005/11, de 26 de dezembro de 2011; Considerando ainda que é dever da 
Administração Pública apura fatos que contenham indícios de infrações disciplinares 
cometidas por servidores públicos. Resolve: Art. 1º - Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme parecer Jurídico nº625/2017 para apurar fato que 
revela, em tese, ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICO, conduta caracterizada como 
ilícito administrativo previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11 c/c art.163 da 
Lei Municipal nº 003/99, atribuída ao (a) servidor(a) JOÃO ANDRÉ DA COSTA FILHO, matrícula 
nº998524-7, cargo/função de Agente Administrativo, no município, e 3º Sargento da PM no 
Estado do Pará, estando sujeito a uma das penalidades previstas no artigo nº 185 do 
supracitado diploma legal. Art. 2º - Designar, nos termos do artigo nº 36 da Lei 
Complementar nº 001/11 e Portaria nº 2.126/15, de 28 de julho de 2015, os servidores 
Lindomar dos Santo Machado, matrícula 7321-0; Eder Guataçara Silva Cruz, matrícula 
6917-5; e Gleice Miranda de Sant’Anna, matrícula 10740-1, para, sob a Presidência do 
primeiro, encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final conclusão. Art. 3º - Fixar o 
prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 27 dias do mês de junho de 2017. 
Adriano Sales dos Santos Silva, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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PORTARIA Nº 1.931/17, DE 27 JUNHO DE 2017. 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. Adriano Sales dos Santos Silva, no uso 
de suas atribuições legais. Considerando o contido no art. 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011; Considerando o contido no art. 190, inciso I, 
da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999; Considerando o art. 15-B da Lei 
Complementar 005/11, de 26 de dezembro de 2011; Considerando ainda que é dever da 
Administração Pública apura fatos que contenham indícios de infrações disciplinares 
cometidas por servidores públicos. Resolve: Art. 1º - Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme parecer Jurídico nº597/2017 para apurar fato que 
revela, em tese, ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICO, conduta caracterizada como 
ilícito administrativo previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11 c/c art.163 da 
Lei Municipal nº 003/99, atribuída ao (a) servidor(a) MARIA DO SOCORRO SOUSA, matrícula 
nº1010-3, cargo/função de Técnico Nível Médio, no município, e Assistente Administrativo 
no Estado do Pará, estando sujeito a uma das penalidades previstas no artigo nº 185 do 
supracitado diploma legal. Art. 2º - Designar, nos termos do artigo nº 36 da Lei 
Complementar nº 001/11 e Portaria nº 2.126/15, de 28 de julho de 2015, os servidores 
Lindomar dos Santo Machado, matrícula 7321-0; Eder Guataçara Silva Cruz, matrícula 
6917-5; e Gleice Miranda de Sant’Anna, matrícula 10740-1, para, sob a Presidência do 
primeiro, encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final conclusão. Art. 3º - Fixar o 
prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 27 dias do mês de junho de 2017. 
Adriano Sales dos Santos Silva, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

DECRETO Nº084/17, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.          Considerando, a necessidade de avaliar e 
propor diretrizes para a implementação da política de Assistência Social no Município; D E 
C R E T A : Art.1º - FICA CONVOCADA A ELEIÇÃO DO BIÊNIO 2017/2019 DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a ser realizada no dia 25 DE AGOSTO DE 2017. Art. 2º - 
As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão por conta de dotação 
própria do orçamento do órgão gestor Municipal de Assistência Social. Art. 3º - Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Art. 4º - Registre-se e Cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de junho de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 
Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de Licitação, decorrente do 
processo n.º 047/2017, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a atender 
as necessidades da Secretaria de Assistência Social, deste município de Castanhal/Pa, 
onde a contratada foi a empresa ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA - ME, cujo valor 
contratual total é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 24, inciso IV 
da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo. Castanhal (Pa), 
10 de maio de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2017 
A Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Castanhal, 
nomeada pela Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no que dispõe o 
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, bens necessários ao atendimento de 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 cento e oitenta dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”, assim como, o 
Decreto n° 034/17 de 09/01/2017, que dispõe sobre o estado de emergência 
financeiro e administrativo do Município de Castanhal/Pará, autorizando em seu 
Art. 4° a contratação de serviços e materiais necessários à execução dos atos de 
gestão administrativo essenciais, bem como serviços de saúde, educação, 
saneamento e infraestrutura, sem a necessidade de certame licitatório; e em 
razão desses fatos e por não haver tempo hábil para a realização de um 
processo licitatório, por se tratar de um serviço essencial a contratação de 
justifica por todos os fatos acima descritos, e também para suprir a necessidade 
emergencial de acordo com a legislação vigente. Considerando que o serviço 
acima descrito, trata-se de serviço de caráter continuado, necessário para 
assegurar à continuidade das refeições das crianças, e adolescentes, a 
administração publica visa dar celeridade a este processo, em razão da 

necessidade de subsistência destes beneficiários. No caso em apreço, justifica-
se a contratação por dispensa de licitação de empresa especializada no 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a 
atender as necessidades do Centro de Acolhimento Municipal de Crianças e 
Adolescentes – CEAMCA, abrigo que comporta crianças, e adolescentes, que 
são retirados do ambiente familiar, por motivo de violência e/ou violação de 
direitos, e que acabam morando por um período provisório neste abrigo, e 
realizam todas as refeições na unidade; através da Secretaria de Secretaria de 
Assistência Social deste Município de Castanhal-PA. No presente momento a 
realização de um processo licitatório capaz de atender os serviços solicitados 
implicaria a demora ao atendimento da população por ser um processo na 
modalidade concorrência, que demanda procedimento complexo até sua 
conclusão, a CPL manifesta-se pela possibilidade de contratação da Empresa 
ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA - ME, portadora do CNPJ sob o n° 
13.403.281/0001-75, por dispensa de licitação, obedecidos os critérios legais. 
Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo exposto acima, encaminha os 
presentes autos à Procuradoria Jurídica deste Município, para que se manifeste 
sobre a presente dispensa, tudo em conformidade com as disposições legais. 
Castanhal/Pará, 05 de maio de 2017. Danielle Fonseca Silva, Presidente da 
C.P.L. Sílvio Roberto Monteiro dos Santos, Secretário da C.P.L. Eli Martinho de 
Souza Santos, Membro da C.P.L. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 047/2017/PMC 
CONTRATO Nº 127/2017/PMC DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PA E A ALENCAR E SÁ COMERCIAL LTDA - ME. Pelo 
presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob n° 05.121.991/0001-84, com endereço à Av. 
Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: Centro, no Município de Castanhal – Pará, 
CEP: 68743-050, neste ato representada pelo Prefeito Municipal PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas – 
CPF sob o nº. 057.959.822-53, residente e domiciliado na Rodovia BR 316, KM 
60, Titanlandia, Castanhal/PA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, sito à Avenida Barão do Rio Branco, 814 – Nova Olinda, 
Castanhal - PA, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.431.771/0001-50, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal AMIRALDO LIMA TORRES, brasileiro, 
solteiro, portador da carteira de identidade RG nº. 2452526-SEGUP/PA, inscrito 
no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 430.594.572-04, residente e 
domiciliado na Travessa Severino Pedro Alves, nº 2874, Novo Estrela, 
Castanhal/PA, a seguir denominado CONTRATANTE, e de outro lado ALENCAR 
E SÁ COMERCIAL LTDA - ME com sede na Travessa Doutor Lauro Sodre, n° 
1031, bairro: Ianetama, CEP: 68745-220, município de Castanhal – Pará, inscrita 
no CNPJ sob nº 13.403.281/0001-75, neste ato representado por seu 
representante legal JOERMES JOSÉ DE SÁ, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade RG nº. 1650208/SSP/PE, inscrito no cadastro de pessoas 
físicas – CPF sob o nº 590.610.572-72, residente e domiciliado na Travessa 
Doutor Lauro Sodré, Nº 1031, bairro Ianetama, Castanhal-Pa, a seguir 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado, com fundamento 
legal consubstanciado na Lei Federal 8.666/93, e demais normas 
regulamentares, a contratação nos termos e cláusulas abaixo descritas: TÍTULO I 
– DO OBJETO CONTRATUAL. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato 
Administrativo decorre da Dispensa de Licitação n° 047/2017/PMC, 
devidamente homologado e adjudicado pelo Prefeito Municipal o Sr. Pedro 
Coelho da Mota Filho à Contratada, tendo por objeto o fornecimento de Gêneros 
Alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Assistência Social de Castanhal – PA. TÍTULO II – DA 
VIGÊNCIA. CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do contrato será de 
12/04/2017 à 27/04/2017, correspondendo a 15 (quinze) dias. TÍTULO III – DO 
VALOR. CLÁUSULA TERCEIRA: Dá-se a este contrato o valor global de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) estabelecidos conforme este contrato. TÍTULO 
IV – DO PAGAMENTO. CLÁUSULA QUARTA: Para efeito de pagamento, a 
contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal/fatura. 
CLÁUSULA QUINTA O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da apresentação pela CONTRATADA do respectivo documento 
fiscal de cobrança (nota fiscal/fatura de fornecimento), referente ao serviço do 
contrato. Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse 
caso, o prazo de que trata o contrato deste item XI começará a fluir a partir da 
data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.  Parágrafo 
Segundo: A descriminação do valor do produto deverá ser reproduzida na nota 
fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento.  
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Parágrafo Terceiro: O pagamento do serviço fornecido será efetuado pela 
Secretaria Municipal de Finanças deste Município de Castanhal - PA, mediante a 
apresentação pela CONTRATADA de prova da situação regular perante a 
Receita Federal, Estadual e Municipal, bem como o FGTS e CNDT. Parágrafo 
Quarto: A Contratante fica autorizada a reter o pagamento referente ao serviço 
fornecido até que a Contratada apresente os comprovantes de pagamento do 
FGTS e INSS referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês 
anterior. Parágrafo Quinto: A recusa da Contratada em recolher os encargos 
acima citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. TÍTULO V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CLAUSULA 
SEXTA: As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados ao Contratante: 0808 – Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Função Programática – 08.122.0050.2.065 – Manutenção 
das Ações da Secretaria de Assistencia Social. 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo. TÍTULO VI– DA FORMA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. 
CLÁUSULA SÉTIMA: Compete à CONTRATADA: a) executar fielmente o 
serviço de acordo com as cláusulas e condições deste Contrato, e em rigorosa 
observância às normas e procedimentos técnicos, bem como de conformidade 
com a legislação geral e especifica vigente; e tudo mais que necessário for à 
perfeita execução do fornecimento do serviço ainda que não expressamente 
mencionados. b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões nos limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. c) 
arcar com todas as despesas de seu pessoal de entrega e instalação; 
respondendo pelos encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários e 
securitários, resultante da execução do presente Contrato, inclusive instalações e 
quaisquer insumos e meios utilizados para a entrega e instalação quando o caso 
do produto, bem assim os custos de seguros, além dos tributos incidentes ou 
decorrentes do contrato. TÍTULO VII – DA RESPONSABILIDADE FISCAL, 
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA CONTRATADA. CLÁUSULA 
OITAVA: A CONTRATADA será totalmente responsável por todos os tributos 
fiscais e parafiscais, exigidos pelos governos federal, estadual e municipal, bem 
como por agências governamentais autônomas e associações de classe, que 
incidam ou venham a incidir sobre o presente instrumento ou sua execução, 
inclusive multas e outros ônus. CLÁUSULA NONA: A relação das partes é de 
independência contratual, não havendo vínculo empregatício entre as mesmas, 
não se responsabilizando a CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, nem a 
CONTRATADA tem direito nem poderes e nem deverá comprometer ou vincular 
a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, 
renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, 
assumir quaisquer obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se 
responsabilizará por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos 
pleiteados por terceiros em decorrência ou relacionados com a celebração, 
execução ou rescisão deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA: Eventuais 
funcionários, consultores ou prestadores de serviços utilizados para o 
cumprimento das obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva 
competência e responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE 
quaisquer vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA: A CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer 
ações judiciais, inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária 
decorrentes da execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser 
demandada, a CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a 
assumir o respectivo pólo passivo da correlata ação, respondendo integralmente 
pelos efeitos pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser 
proferida, sem direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for 
perante a CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A inexecução total ou parcial deste contrato 
enseja a sua rescisão administrativa, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei 
Federal nº 8.666/93. Parágrafo Primeiro Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo administrativo próprio, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo Segundo A rescisão 
deste contrato poderá ser: I - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei 
mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 05 
(cinco) dias corridos; II - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE, nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 
78 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada; III - Judicial, nos termos da legislação 
vigente sobre a matéria. Parágrafo Terceiro A rescisão unilateral ou amigável 
será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima do 
CONTRATANTE. Parágrafo Quarto A declaração de rescisão deste contrato, 
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus 

efeitos a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município de 
Castanhal. Parágrafo Quinto Em caso de rescisão contratual por iniciativa do 
Contratante, e desde que o Contratado não tenha concorrido para a rescisão, a 
Contratante obriga-se a restituir o valor pago pelo Contratado, proporcionalmente 
ao prazo restante para o término do contrato, corrigido pelo IPCA do IBGE, ou 
outro índice que venha a substituí-lo, e sem prejuízo aos dispositivos legais 
previstos na Lei n°8.666/93. Parágrafo Sexto O valor da restituição prevista no 
parágrafo anterior será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
data de publicação do termo de rescisão. Parágrafo Primeiro Obriga-se a 
CONTRATADA, se der causa à rescisão, a responder judicialmente pelas perdas 
e danos decorrentes de seu ato. TÍTULO IX – DAS PENALIDADES. CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA: Pela inexecução total ou parcial da prestação do serviço 
objeto do Contrato, a Administração poderá, sem prejuízo do disposto nos artigos 
86 e 87 da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções, após regular processo administrativo: Advertência; Multa, 
sendo: de 2% (dois por cento) sobre o valor total a ser pago à Prefeitura 
Municipal de Castanhal, em caso de atraso do pagamento do valor ofertado na 
licitação; de 5% (cinco por cento) sobre o valor ofertado, pela não assinatura do 
contrato;    de 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO, no caso de 
atraso superior a trinta dias no fornecimento do produto; 1.3. Suspensão 
temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a cinco anos; 1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. CLÁUSULA 
DECIMA QUARTA: Se a empresa der causa à inexecução total do contrato, 
entendendo como tal, dentre outras, as hipóteses de rescisão contratual, deverá 
pagar à Prefeitura Municipal de Castanhal a multa de valor equivalente a 10% 
(dez por cento) do total contratado. Parágrafo Primeiro As multas não têm 
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a instituição financeira da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
Parágrafo Segundo Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos 
definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. TÍTULO X- 
DISPOSIÇÕES GERAIS. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Todos os aditivos e 
alterações a este instrumento deverão ser mutuamente acordados, por escrito e 
assinados pelos representantes legais devidamente nomeados ou eleitos. 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: O presente contrato sujeita-se à alteração 
unilateral, ou por acordo entre as partes, nas hipóteses previstas nos artigos 57, 
§ 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e nº 
9.648/98. CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA: A abstenção pelas partes contratantes 
de qualquer direito ou faculdade que lhe assistam pelo presente instrumento, não 
implicará novação ou renúncia dos direitos ou faculdades nele previstos, que 
poderão ser exercidos a qualquer momento. CLÁUSULA DECIMA OITAVA: 
Todas as decisões resultantes de reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e 
a CONTRATADA deverão ser reduzidas a termo expresso (ata, ofício, 
correspondência, fac-símile, e-mail etc.). TÍTULO XI – DA EXECUÇÃO DO 
OBJETO. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A execução do serviço do presente 
contrato será executada em conformidade com o que fora especificado nos autos 
deste processo licitatório, assim como: Os gêneros alimentícios deverão ser 
entregues no prédio da Secretaria de Assistência Social deste município de 
Castanhal – Pará. TÍTULO XII – DO SIGILO. VIGÉSIMA: A CONTRATADA 
obriga-se a manter o mais completo sigilo sobre quaisquer dados, materiais, 
pormenores, informações, documentos, especificações técnica de que venha a 
ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado em razão deste 
Contrato, sendo eles de interesse da CONTRATAD e seu CLIENTE ou de 
terceiros, não podendo sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, 
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação sob 
pena de lei. TÍTULO XII – DO FORO. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As 
partes, de comum acordo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
instrumento, elegem o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com 
renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por 
acharem justas e acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, 
o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e validade, para que produza 
os efeitos legais. Castanhal/PA, 05 de maio de 2017. CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Castanhal, Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal de Castanhal. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Castanhal, Amiraldo Lima Torres, Secretário Municipal de Assistência 
Social. CONTRATADA: Alencar e Sá Comercial Ltda-ME, Joermes José de Sá, 
Representante Legal. TESTEMUNHAS: 1ª________ Nome:    C. P. F:    
2ª_________ Nome:    C. P. F:  


